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 Raadsvergadering van 15 september 2020  

Datum besluit

Registratienr

Onderwerp

  

7 juli 2020 

20.036406 

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.7 juli 2020, nr. 20.034988;  

 

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 25 augustus 2020;  

 

 

besluit: 
De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig 

onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020: 

- Burgerbrug kavels Brede School 

- Groote Keeten Boskerpark 

- Callantsoog Denneweg  

- Schagen Beethovenlaan 

- Schagen Lagedijk 

- Schagen Makado 

- Schagen Regioplein 

- Schagen Nes Noord 

- Sint Maarten Haulo 

- Sint Maartensbrug kavels Brede School 

- Tuitjenhorn De Dijken 

- Warmenhuizen centrum fase 2 

- 't Zand Noord 

 

b. De volgende grondexploitaties in 2020 af te sluiten: 

- Schagen Beethovenlaan  

- Schagen Nes Noord 

- Sint Maarten Haulo 

- 't Zand Noord 

- Tuitjenhorn De Dijken 

 

c. Het beschikbaar stellen van een krediet van in totaal € 40.000 (€ 20.000 voor 2021 en € 20.000 voor 

2022) om afrondende werkzaamheden op afgesloten grondexploitaties te kunnen bekostigen en de € 

40.000 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie. 

 

d. Vanwege een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie Lagedijk met € 41.496, de 

bestaande verliesvoorziening voor Lagedijk te verhogen met € 41.496 tot € 2.439.879,  en de € 41.496 

te onttrekken aan de reserve grondexploitatie. 

 

e. € 537.715 te onttrekken aan de reserve grondexploitatie ten behoeve van het afboeken van de 

boekwaarde op 'materiële vaste activa, investeringen met economisch nut, gronden en terreinen' om 

hiermee de te hoge waarde in de boekhouding te corrigeren. 
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f. De Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 vast te stellen en de meerjarige financiële effecten 

hiervan te verwerken in de programmabegroting 2020 en programmabegroting 2021. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2020. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

De heer G.E.P. Meijer 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


